
PROFESSORA DE MARKETING DA UNIVERSIDADE SORBONNE DIZ QUE O FUTURO DAS MARCAS

DEPENDE DA CAPACIDADE DE MOTIVAR O CONSUMIDOR A TROCAR INFORMAÇÕES EM

REDES SOCIAIS NA INTERNET E DA PRESERVAÇÃO DE SEUS VALORES E DE SUA IDENTIDADE

POR MÁRIO CÂMERA, DE PARIS

A
utora dos livros Au Coeur

de Ia Marque e La Stratégie

d'extension de Marque

(sem títulos em português),

Géraldine Michel tem orgulho de

trabalhar para uma marca que, há

séculos, é referência no universo

académico: a Universidade Paris 1

Panthéon-Sorbonne. Professora do

curso de marketing promovido pela

instituição - símbolo de qualidade

de ensino na França - Géraldine,

que também é membro do Conselho

de Administração da Association

Française du Marketing (AFM), garante

que o conceito de marca, nos últimos

anos, evoluiu a ponto de "se tornar

um objeto social de grande valor".

De acordo com ela, em um mundo

globalizado, onde as redes sociais na

internet se tornaram essenciais para as

empresas que buscam se comunicar

com seus consumidores, a fórmula

para a consolidação de uma marca

se transformou. E a França, "país

relacionado principalmente ao luxo e

à moda", segundo a especialista, não

ficou de fora dessa tendência. Mas,

se por um lado as novas tecnologias

revolucionam o marketing, por outro,

segundo Géraldine, há um fator

importante que se mantém até hoje

e não deve ser ignorado: "se existe

um pecado capital para uma marca, é

o de se esquecer seus valores, sua

identidade, realmente quem ela é".

Em entrevista cedida à revista

França Brasil, a especialista fala

sobre a representatividade mundial

das marcas francesas, novos

conceitos, desafios e oportunidades

em internacionalização, entre outros temas:



França Brasil - Como o marketing
evoluiu na França nos últimos anos?
Géraldine Michel - É difícil dizer que
é somente uma tendência francesa,
talvez seja europeia. Com o passar do
tempo, o marketing evoluiu do conceito
transacional, em que o produto era o
centro de tudo, ao relacional, onde o
mais importante passou a ser a ligação
entre marca e consumidor. Por volta de
2000, tivemos o marketing experimental,
que destacava a experiência gerada
pelas marcas. Agora, caminhamos
em direção a um conceito ainda
mais experimental, que atinge as
comunidades das redes sociais na
internet. É interessante ressaltar que,
atualmente, os produtos vão cada vez
mais longe. Com isso, destacam-se as
marcas capazes de criar proximidade
com o cliente, de proporcionar uma
experiência, um sentido. Desenvolve-se
algo muito simbólico, que faz com que
o consumidor tenha vontade de estar
associado a esse símbolo. O consumo
é muito individual e, paradoxalmente,
existem as redes sociais, que são a
estrutura de toda comunicação.

FB - De que forma as empresas
podem aproveitar as oportunidades
geradas pelas redes sociais na
internet, como o Facebook ou o
Twitter, para divulgar suas marcas?
GM - Primeiramente, elas não podem
dizer "isso não me interessa". Hoje,
a internet é imprescindível para a
comunicação entre as pessoas, mas
é complicado saber como proceder
exatamente. Cada caso é um caso.
Se existe um grupo de consumidores
que cria uma comunidade para a marca
Renault, por exemplo, a empresa deve
intervir? Talvez sim, talvez não. Mas,
não podemos negar que, atualmente,
as redes sociais são uma ferramenta
indispensável, pois permitem que as
marcas estejam presentes exatamente
nos locais onde as pessoas estão e
falam entre si. É importante lançar uma
comunidade em sites de relacionamento,
como o Facebook e o Twitter. A relação

"A ÉTICA E A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL SÃO
VALORES FUNDAMENTAIS PARA QUE UMA
MARCA SEJA ADMIRADA PELOS CONSUMIDORES"

entre marca e cliente não deve
manter um vínculo exclusivo e sim
gerar informações, que possam ser
compartilhadas entre as pessoas.
Um consumidor não vai amar Louis
Vuitton pelas suas ações, mas porque
a marca permite que ele tenha contato
com outras pessoas, sendo possível
gerar, dividir e trocar experiências.

FB - Mas as redes sociais ainda
provocam dúvidas às empresas ?
GM - Elas são na realidade ferramentas
de trabalho que permitem às marcas
criar um novo universo de atuação.
Porém, ainda provocam algumas
dúvidas aos empresários em questões
básicas como: Devo ingressar?; De que
forma?; Como me comunicar?.

FB - Na opinião da senhora, qual
é a representatividade das marcas
francesas atualmente no mundo?
GM - Um setor onde as marcas
francesas fazem a diferença é o de luxo.
Além disso, ainda não estamos muito
presentes. Temos grandes marcas no
país, mas que não são exatamente
globais. Atualmente, não apenas na
França, mas em países da Europa e
da Ásia, as pessoas estão cada vez
mais interessadas pelas marcas locais.
Elas não querem mais as encontradas
em todos os lugares. As francesas,
portanto, são importantes para a
população do país, a exemplo de Louis
Vuitton, Chanel, Renault e Peugeot.
Muitas vezes, os consumidores
adquirem uma dessas marcas não
somente para suprir uma determinada
necessidade, mas também porque são
de origem francesa. Eles pensam que
com isso estão contribuindo com o
desenvolvimento económico, mas esse
fato acontece em todos os países.

FB - O que a senhora atribuiria
como principais características dos
conceitos de marcas locais e globais?
GM - É difícil falar sobre o conceito
de marca global. Elas são vendidas
em vários países e, de maneira geral,
se adaptam às necessidades mundiais
do mercado. A BIC, por exemplo, é
uma marca global de origem francesa,
que tem muitos valores agregados:
produto económico, básico e funcional.
A empresa soube transmitir isso
aos seus produtos, como isqueiros,
barbeadores e canetas. Marcas assim
funcionam bem globalmente, pois estão
apoiadas em valores multiculturais.

Géraldine: "Hoje, as redes sociais permitem
que as marcas estejam presentes nos locais
em que as pessoas estão e falam entre si"



Entre as regionais, posso citar a Bonne
Maman, muito conhecida na França por
suas sobremesas. Ela vende produtos
tradicionais, "feitos pela vovó" e que
remetem à infância. Isso não parece ter
sido feito com o objetivo principal de
internacionalizar a marca. Ela agrada a
população local, por manter uma relação
específica com a cultura francesa.

FB - E como é possível conquistar
representatividade nos países
emergentes atualmente?
GM - A vantagem dos países
emergentes é que não há muita
concorrência, sendo mais fácil integrar
a identidade da marca. O contrário
acontece nos países desenvolvidos,
onde hoje é necessário se diferenciar
para obter reconhecimento.

FB - O que uma empresa deve levar
em conta no momento em que
decide internacionalizar sua marca?
GM - Antes de tudo, é preciso
preservar a identidade, essência e o
DNA da marca, assim como o conceito
que a sustenta. Ao mesmo tempo, é
necessário adaptá-la às diferenças
culturais de cada país em que ela esteja
presente. Se a empresa não o fizer,
deixará de atender às expectativas
dos consumidores, sem conseguir
conquistar o mercado.

FB - Quais sao as oportunidades e os
desafios relacionados à estratégia de
extensão de uma marca?
GM - O interessante dessa estratégia
é utilizar uma marca já existente para
lançar produtos em novos mercados.
Posso exemplificar novamente com
a BIC, que mantém sua marca em
isqueiros, barbeadores, canetas, entre
outros. O objetivo é mostrar que o
valor da marca gera oportunidade
para a criação de outras mercadorias.
O mais curioso é que essa ação gera
custos mais baixos, pois não é preciso
criar uma nova marca para apoiar um
lançamento. Estender seu alcance é
sempre bom quando temos um produto
que seja coerente. O risco é quando
lançamos muitas novidades e nos
afastamos do "coração da marca".
Isso existe para dar sentido, para que
o consumidor diga "se eu compro essa
marca, estou adquirindo um valor, um
estilo de vida, um universo".

FB - A partir de sua experiência, quais

valores de uma marca são importantes

hoje para os consumidores?

GM - A ética e a preservação ambiental.

Antes, a marca tinha que proporcionar

status social. Isso ainda existe, é claro,

mas foi ultrapassado pelo pensamento

de se comprar uma marca somente por

prazer. Hoje, eu não compro um celular

Em suas obras, Géraldine destaca as
estratégias de extensão das marcas,
a exemplo da Louis Vuitton (abaixo),
uma das referências mundiais da França

somente para mostrá-lo a todos, mas

porque ele também permite tirar fotos

de meus amigos, jogar, ter momentos

agradáveis. Atualmente, esses valores

são os mais relevantes para as pessoas.

FB - O que torna uma marca
objeto de admiração?
GM - As marcas são objetos sociais,

divididas por grupos, formados por

jovens, mulheres, homens, crianças, que

compartilham informações. É curioso

notar que elas são importantes no

ambiente escolar. Se o aluno tem

um ténis da Adidas ou da Nike, por

exemplo, ele atrai um determinado

grupo. Se as marcas conseguem criar

um sentido para um grupo de indivíduos,

aí sim elas serão admiradas e farão a

diferença na vida das pessoas.

FB - Qual será, na opinião da senhora,

o futuro das marcas?

GM - O futuro das marcas certamente

está relacionado a todos os fatores

destacados anteriormente. É importante

que ela seja capaz de envolver mais

de um produto e de motivar os

consumidores a criarem grupos e

comunidades, que contribuam para

a sua sobrevivência, por meio de sua

disseminação, em tempo real, em redes

sociais na internet. Caso contrário, seu

futuro será incerto. •

Text Box
Fonte: França-Brasil, São Paulo, n. 297, p. 46-48, jun./jul. 2010.




